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Tudás és gazdaság

Bihall Tamás elnök,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

Számos elemzésünk, felmérésünk azt igazolja, hogy megyénk gazdasága 
növekedési pályára állt, különösen igaz ez a vegyipar és a gépipar, azon belül 
a járműipar területére. Földrajzi értelemben Miskolc, Tiszaújváros és Kazinc-
barcika az erős gazdasági csomópont, de fontos szerepet tölt be Mezőkövesd, 
Sárospatak és Sátoraljaújhely is, valamint Ózd is ígéretes lehetőségekkel 
rendelkezik. 

A növekedés fenntartásához a térségi stratégiák kialakítása elengedhetet-
len, ez a 2014–2020-as tervezési időszak elején nagyon komoly munkával 
elindult, és az európai uniós források támogatásával minden reményünk 
megvan, hogy egy fenntartható növekedést sikerül generálni az európai uni-
ós ciklus végéig. Ennek kulcseleme az oktatás, amely rendszerben a kamará-
nak kitüntetett szerepe van, különösen az iskolarendszerű szakképzés terü-
letén, de erőteljes, határozott lépéseket tettünk a felsőoktatási duális képzés 
kialakításában, és általában a felsőoktatás gazdaságközelivé tételében, és 
határozott átalakításokat tervezünk a felnőttoktatás, -képzés területén is. 
Kiemelkedően fontos a térségi, de a vállalati kutatás-fejlesztés és innováció 
támogatása, amelyben a kamara katalizátor erőként vesz majd részt. 

A tudás és a gazdaság kéz a kézben jár – írja a Miskolci Akadémiai Bizottság 
elnöke, mellyel a kereskedelmi és iparkamara elnökeként teljes mértékben 
egyetértek. 

Fontos a megfelelő koordináció a döntéshozók és együttműködő partnerek 
között, ebben a kamara – mint a gazdaság képviselője – erős kohéziós elem, 
és büszke vagyok arra, hogy ebben a folyamatban képviselhetjük a térség 
meghatározó vállalkozásait és az összes gazdasági szereplőt, akik a reálszfé-
rában termelnek, szolgáltatnak, foglalkoztatnak. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

a cégek vezetőinek, munkatársainak, családtagjaiknak 

és minden kedves olvasónak 

áldott karácsonyt, sikeres, boldog új esztendőt kíván!

A tudomány 
megrendelője

Roósz András akadémikus,
a Miskolci Akadémiai Bizottság elnöke

A modern ipar gyártástechnológiái az utóbbi néhány évtized 
tudományos eredményein alapulnak. Az élet minden területéről 
számtalan példa hozható, amely esetekben a tudomány ered-
ményei igen gyorsan megjelentek az ipar vagy a szolgáltatások 
területén. Elég, ha csak a gépkocsigyártásra gondolunk.

Az új gépkocsik tele vannak számítástechnikai eszközökkel, 
a  karburátor használatát a számítástechnika új eredményeinek 
köszönhető üzemanyag-befecskendezés szorította ki, a fékrend-
szert számítógép vezérli, közel az idő, amikor már számítógép 
fogja vezetni helyettünk az autónkat. Az űrkutatásnak köszön-
hetjük a rakétákat, amelyekkel földkörüli pályára lehet állítani 
azokat az eszközöket, amelyek biztosítják a televízióadások 
vételét, a telefonálást nagy távolságokra, vagy a tájékozódást a 
GPS-rendszer segítségével. Hasonló a fejlődés a gyógyításban, a 
tudomány legújabb eredményei teszik lehetővé, hogy belenéz-
zünk az emberi testbe anélkül, hogy kárt tennénk benne.

Azok az államok, amelyek gyorsan akarnak fejlődni, igen 
jelentős anyagi eszközöket (a GDP 2–3 százalékát) fordítanak a 
tudományra, a kutatásra, mert nyilvánvaló, hogy ez a legjobb 
befektetés hosszútávon. Gazdasági fejlődés nem lehetséges 
a tudományos eredmények alkalmazása nélkül, ugyanakkor 
eredményes tudományos tevékenység sem lehetséges a gazda-
ság támogatása nélkül. Az alkalmazott kutatások jelentős része a 
gazdaság igényeit szolgálja ki, az ötlet, elképzelés onnan jön. Ku-
tatás és gazdaság, két egymást feltételező, egymásra épülő része 
életünknek, kéz a kézben járnak.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Kereskedelmi és Iparkamara 

(BOKIK) életében hagyományosan 

november 29-e a Kamara Napja. 

Idén azonban ez a nap vasárnapra 

esett, így a köztestület november 

27-én, pénteken 10 órától tartotta 

ünnepi küldöttgyűlését Miskolcon, 

a Népkerti Vigadóban. A rendezvé-

nyen köszöntőt mondott dr. Luk-

ács Irén, a megyei kormányhivatal 

főigazgatója, előadást tartott dr. 

Parragh László, a Magyar Kereske-

delmi és Iparkamara elnöke, vala-

mint Bihall Tamás, a BOKIK elnöke. 

Az ünnepi ülésen ezúttal is átadták 

a kamara kitüntetéseit.

Ez a nap az emlékezésé, a főhajtásé 

is, hiszen a kamara életében meg-

határozó személyekre is emlékeztek. 

Reggel 8 órakor a BOKIK vezetői ko-

szorút helyeztek el Lapis Imre egykori 

alelnök sírjánál a Szentpéteri kapui 

temetőben, majd a Deszkatemetőben 

megkoszorúzták dr. Szentpáli István 

síremlékét. Itt jelen volt a család képvi-

seletében dr. Kopátsy Sándor, a neves 

közgazdász is. Miskolc város nevében 

dr. Csiszár Miklós jegyző helyezte el a 

tisztelet virágait. Ezt követően a BOKIK-

székház, valamint az egykori kamarai 

székház – a mai MAB-székház – falán 

lévő emléktáblán is koszorút helyeztek 

el a kamara vezetői. 

Kézzelfogható eredmények

Az ünnepi küldöttgyűlés dr. Parragh 

László előadásával kezdődött. A Ma-

gyar Kereskedelmi és Iparkamara 

(MKIK) elnöke áttekintést adott az 

elmúlt évek gazdasági folyamatairól. 

Elmondta, hogy a rendszerváltás és 

2010 között a GDP 13,5-szörösére nőtt 

Magyarországon, ám a bruttó adós-

ság több mint 21-szeresére emelke-

dett. Hátráltató tényezőnek nevezte 

továbbá a 2010 előtt elmaradt struk-

turális reformokat, amelyeket aztán a 

kormányváltást követően a második 

Orbán-kormány lépett meg. Emlékez-

tetett arra, hogy a kamara mindent el-

követett annak érdekében, hogy ezek 

a reformok elinduljanak. A strukturális 

reformok – mint például az adózás, a 

foglalkoztatás, a segélyezés rendsze-

rének átalakítása, a nyugdíjrendszer 

átalakítása, illetve a közoktatás átala-

kítása – megtörténtek. Mindezek mel-

lett segítette a gazdasági fordulatot a 

közigazgatás átszervezése, a települé-

sek adósságának szanálása is. Ugyan-

akkor transzformációs veszteségek is 

felléptek, amelynek jellemzője, hogy 

rövid távon rontották a növekedést, 

közép távon viszont stabil alapokra 

helyezték azt. Ma már az eredmények 

kézzelfoghatóak: nő a GDP, a belső 

fogyasztás, csökken az infl áció, a jegy-

banki alapkamat, a külkereskedelmi 

mérleg többletet mutat, és eddig nem 

tapasztalt mértékű EU-s forrásokat si-

került lehívni.

Dr. Parragh László ugyanakkor felhív-

ta a fi gyelmet arra, hogy a növekedés 

nem tartható fenn a jelenlegi körülmé-

nyek között. Nem szabad tehát lemon-

dani a teljesítményközpontúságról, ki 

kell tartani a reformok, az alrendszerek 

átalakítása mellett, a tudást össze kell 

kapcsolni a kutatás-fejlesztéssel és az 

oktatással – jelentette ki.

Kihívások és válaszok

Megyénk gazdaságának aktuális hely-

zetét mutatta be előadásának első ré-

szében Bihall Tamás, a BOKIK elnöke. 

Ehhez kapcsolódóan szólt a kamara 

előtt álló feladatokról is. Kiemelte: 

Borsod-Abaúj-Zemplénben az elmúlt 

időszakban folyamatosan nőtt az ipar 

teljesítménye, javult a munkaerő-pi-

aci helyzet is, de ez utóbbi területen 

a mutatóink még mindig elmaradnak 

az országos átlagtól. A megyében – 

az ország más részeihez hasonlóan – 

egyszerre van jelen a munkaerőhiány 

és a munkanélküliség. A feladatok 

között jelölte meg az ipari szakmák 

képzésének erősítését a vállalkozások 

igényeknek megfelelően. A kihívások-

ra a kamara válasza: a hiányszakmák 

képzésében kiemelt ösztöndíjrendszer 

bevezetése, a hiányszakmákban szak-

képzés és mesterképzés indítása, a 

közfoglalkoztatottak integrálása a ter-

melő vállalatok munkájába. Ez utób-

bi megvalósításában nagy szerepet 

kap a BOKIK megújult önkormányzati 

szekciója.

Az elnök előadásában beszélt a 

2014–2020 közötti uniós ciklus forrá-

sainak felhasználásáról: „A kormány 

elvárása, hogy ezeket 60 százalékban 

a gazdaság használja fel” – hangzott 

el.  Mindezek mellett szó volt az inno-

vációs kutatás-fejlesztési programok-

ról, a kamara, a Miskolci Egyetem és a 

vállalkozások együttműködéséről és a 

minőségi duális képzésről is.

Aktualitások a Kamara Napján 
A BOKIK 48. küldöttgyűlésén előadást tartott dr. Parragh László, az MKIK elnöke

Dudás Tiborné, a BOKIK titkára, Kiss László, a Küldöttgyűlés levezető elnöke, Bihall Tamás, dr. Parragh László és dr. Lukács Irén

A Küldöttgyűlésen az ország és  a megye gazdasági folyamatairól volt szó Koszorúzás Szentpáli István sírjánál
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Az évvége az ünneplés, a hagyomá-

nyok és a számvetés ideje is. A Gaz-

dasági Iránytűben már több éves 

hagyomány, hogy az újesztendő 

közeledtével rövid értékelésre kér-

jük a BOKIK stratégiai partnereit. A 

megyei kormányhivatal, a megyei 

önkormányzat, Miskolc város és a 

Miskolci Egyetem vezetői ezúttal 

2015 legfontosabb feladatairól, 

eredményeikről és a kamarával kö-

zösen végzett munkáról adtak ösz-

szefoglalót.  

Demeter Ervin kormánymegbízott, 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal

A kormányhivatal életében a legfon-

tosabb változást 2015-ben a szervezet 

átalakítása jelentette. Ennek keretében 

megszűntek az úgynevezett szakigaz-

gatási szervek, és helyettük egységes 

főosztályi szerkezet alakult ki. Komoly 

többletfeladatokat is kaptunk, mint 

például a környezetvédelmi hatósági 

feladatok, továbbá a bányászati szak-

terület. A főosztályi szerkezet kialakítása 

kapcsán legfontosabb tényezőként a 

külső és belső integráció realizálása je-

lentkezett. 2015-ben befejeződött a Kor-

mányablak-hálózat létrehozása, amely 

új szervezeti kereteket biztosít – mint 

integrált ügyfélszolgálat – a polgárok 

ügyeinek elintézéséhez. Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében 16 járási székhelyen 

működik új generációs kormányablak, 

továbbá Abaújszántón és Miskolcon, 

a Vologda utcai egységgel kiegészítve 

összesen 18 helyen.

Fontos, hogy 2016. január 3-án ötéves 

lesz a kormányhivatal, amit szeretnénk 

méltón megünnepelni. Döntő ered-

mény az is, hogy ebben az évben egy-

értelműen stabilizáltuk kapcsolatainkat 

az önkormányzatokkal és egyéb szerve-

zetekkel, minden esetben a jogkövetés, 

az egységes jogalkalmazás és a koope-

ráció szem előtt tartásával.

A kormányhivatal megalakulása után 

az elsők között kötöttünk megállapo-

dást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamarával. Az 

évek során, és ebben az évben sem volt 

másként, a rögzített pontokat követke-

zetesen betartottuk. Ennek keretében 

kölcsönös képviseletet biztosítottunk 

egymás rendezvényein, és részt vettünk 

a kamara által működtetett megyei fej-

lesztési és képzési bizottság munkájá-

ban. Mindezek mellett a kormányhivatal 

egyes főosztályai – a kamarai tagválla-

latok előzetes igényei alapján – felké-

szítő előadásokat tartottak a kamara 

székházában az egyes szakterületek 

jogszabályi változásaival, illetve alkal-

mazásának módjaival összefüggésben. 

A munkát segítendő a hivatalunknál 

rendelkezésére álló szakmai informáci-

ókat – döntően foglalkoztatáspolitikai 

irányultsággal – negyedévente átadtuk.

A megállapodás kiegészítéseként 2016 

januárjában – első alkalommal – kö-

zösen szervezzük majd a megye fontos 

társadalmi és gazdasági szereplőinek 

meghívásával az újévköszöntő rendez-

vényünket. Szándékaink szerint ez ha-

gyományteremtő esemény lesz, és a 

jövőben hasonló módon zajlik majd ez 

az évindító program.

Török Dezső elnök, Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Közgyűlés

A megyei önkormányzat legfontosabb 

feladata a területfejlesztés, a vidékfej-

lesztés és az ezekkel kapcsolatos koor-

dináció. Ennek keretében elkészült me-

gyénk Integrált Területi Programja (ITP), 

amely az elkövetkező 5-7 évben hely-

ben megvalósítandó területfejlesztési 

feladatokat tartalmazza. Ez a program 

megszabja a 2014–2020-as uniós gaz-

dasági időszakon belüli fejlesztési tevé-

kenység irányát. Az ITP-t ellenszavazat 

nélkül fogadta el április végén a közgyű-

lés. Ezt komoly koordinációs előkészítési 

munka előzte meg, amely keretében a 

települések vezetőivel, a gazdaság kép-

viselőivel szoros kapcsolatot tartottunk. 

Ez a terv alapozza meg a TOP-ban Bor-

sod-Abaúj-Zemplén megye számára 

elkülönített 93 milliárd forint felhaszná-

lását.  Erre a pénzre az önkormányzatok 

és egyházak pályázhatnak majd. Cé-

lunk, hogy a források 60 százalékát gaz-

daság-, maximum 40 százalékát pedig 

infrastruktúra fejlesztésre használjuk fel. 

A megvalósítás során számítunk me-

gyénk vállalkozóinak aktív részvételére. 

A BOKIK-kal évek óta hagyományosan 

jó kapcsolatokat ápolunk, és a közös 

munka 2015-ben is folytatódott. Min-

den lényeges, a gazdaságot érintő terv 

készítésekor egyeztetünk a kamarával. 

Az előkészítésen kívül a gyakorlati mun-

kára is kiterjed az együttműködésünk.  

Kassa és Hargita megyékből érkezett 

vendégek részvételével szeptember-

ben megrendezett gazdasági fórum és 

üzletember-találkozó megszervezésé-

ben saját adatbázisaival, kapcsolataival 

partnerként részt vett a BOKIK is. A rö-

videsen elinduló uniós területfejlesztési 

projektek sikere érdekében a jövőben is 

eredményes együttműködést kívánunk 

folytatni a BOKIK-kal.

Partnereink 2015-ről – 
eredmények és együttműködés

Új generációs kormányablak avatása Miskolcon. Jövőre 5 éves lesz a kormányhivatal

Demeter Ervin Török Dezső
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Dr. Kriza Ákos polgármester, 

Miskolc Megyei Jogú Város

Miskolc az elmúlt öt évben hatalmasat 

lépett előre és jó ütemben halad, hogy 

az ország egyik legfejlettebb ipari-, és 

kutatási központja legyen. 2010 óta 

mintegy 92 milliárd forint értékű fejlesz-

tés valósult meg a városunkban. Ennek 

csaknem a fele idén fejeződött be: 37 

sikeres nagy program, több mint 40,5 

milliárd forint értékű beruházás a 2015. 

év eredménye.

A Modern Városok Programban pedig 

2020-ig újabb 180 milliárd forint fejlesz-

tési forrás érkezik a városba. A munka-

helyteremtő, a közösségi célú és a turisz-

tikai beruházások a város megújulásáról 

tanúskodnak. Egy versenyképes, fejlődő 

város képét mutatják, ahol érdemes be-

fektetni, mert a ráfordítás megtérül. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormány-

zatának fontos partnerei a kis- és kö-

zépvállalkozások, és az őket tömörítő, 

érdekeiket képviselő kereskedelmi és 

iparkamara. A város jövője szempont-

jából kulcsfontosságú, hogy átgondolt 

gazdaságélénkítő programoknak kö-

szönhetően megerősödjenek a hazai 

vállalkozások, amelyek munkát, meg-

élhetést, biztos jövőképet adnak az itt 

élőknek, és bevételt jelentenek az ön-

kormányzatnak, amelyekből közjóléti 

fejlesztéseket és alacsony szolgáltatási 

árakat tud biztosítani. A világcégek be-

települését azért is szorgalmazzuk, mert 

azok beszállítói körében máris sok a 

helyi, vagy környékbeli kis- és középvál-

lalkozó, versenyhelyzetet, ezáltal pedig 

fejlődést teremtenek. A piacgazdaság 

új követelményeket fogalmaz meg a 

dolgozókkal szemben is: kiváló szak-

mai tudást, alkalmazkodó képességet, 

vállalkozói készséget, rugalmasságot, 

kreativitást vár el. Ezért fontos a ka-

marával és az oktatási intézményekkel 

összhangban megvalósuló duális kép-

zések kiterjesztése, fejlesztése. 

A BOKIK-kal és a VOSZ-szal kötött 

együttműködési megállapodás is azt a 

célt szolgálja, hogy közös gondolkodás-

sal további lehetőségeket teremtsünk 

a fejlesztési lehetőségek kiaknázására. 

Közös célunk Miskolc gazdaságának 

fejlesztése, régióközponti szerepének 

erősítése, és a kiemelt ipari-, kutatási 

központ címnek való megfelelés. Ez a 

stratégiai együttműködés a gazdasági 

élet szinte minden területét érinti, célja 

Miskolc fejlődése, a vállalkozások ér-

dekeinek előmozdítása, valamint a pá-

lyázati lehetőségek közös kiaknázása a 

munkahelyteremtés érdekében, mert 

csak közösen tehetjük Miskolcot ismét 

az ország egyik legfejlettebb, virágzó vá-

rosává.

Prof. Dr. Torma András rektor, 

Miskolci Egyetem

Északkelet-Magyarország és benne 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye a rend-

szerváltozást követően sajátos helyzet-

be került. A szocialista ipar összeom-

lott, aminek következtében megnőtt a 

munkanélküliek száma, és megindult 

egy azóta is tartó elvándorlás a térség-

ből. Megyénk gazdag történelmi múltja, 

jelentős kulturális értékei és kiváló föld-

rajzi adottságai ellenére az ország egyik 

leghátrányosabb helyzetű megyéjévé 

vált, kedvezőtlen demográfi ai viszo-

nyokkal. Noha teljes mértékben nem 

sikerült ezeket a negatív tendenciákat 

megszüntetni, de javultak megyénk 

mutatói, ezáltal pozíciója Magyaror-

szág gazdasági életében. Miskolcra 

és Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe 

az elmúlt években komoly ipari befek-

tetők érkeztek (például a Takata), és 

növekedett a kis- és középvállalkozá-

sok szerepe. Mindez hozzájárult ahhoz, 

hogy új munkahelyek jöjjenek létre a 

régióban, reméljük, hogy ez csökkenti 

a fent említett elvándorlást és a mun-

kanélküliséget. A pozitív folyamatok 

egyik motorja mindenképpen a BOKIK. 

Azáltal, hogy a szakközépiskolák fel-

ügyelete az Emberi Erőforrások Minisz-

tériumától átkerül a Nemzetgazdasági 

Minisztériumhoz, az ipar középszinten 

is kvázi megrendelőként vehet részt 

a képzések alakításában, amiben a 

BOKIK szintén eminens szerepet ját-

szik. Egyetemünk mindig is szoros kap-

csolatot ápolt az ipari szektorral, ezen 

kapcsolatok erősítésben, kialakításá-

ban a BOKIK híd-szerepet tölt be. Az 

iparkamara üdvözölte az egyetemen 

elinduló duális képzést a műszaki és a 

gazdaságtudományi területen. 

A Miskolci Egyetem és a BOKIK együtt-

működésének egyik jól látható szimbó-

luma volt, hogy ez év őszén a gazdász 

szakma legrangosabb rendezvényét, a 

Közgazdász Vándorgyűlést a kamara a 

Miskolci Egyetemen szervezte, jelezve 

a politikai és gazdasági élet szereplői 

felé  együttműködésünk erősségét és 

fontosságát. Pozitív példaként em-

lítendő, hogy a BOKIK egyetemünk 

három hallgatójának (gazdaságtudo-

mányi és műszaki területről) minden 

évben ösztöndíjat ad.

Partnereinket kérdeztük 2015-ről

Dr. Kriza Ákos Dr. Torma András

A Lovagi Tornák Terének avatóján. Több mint 40,5 milliárd forint értékű beruházás a 

2015. év eredménye Miskolcon

Állásbörze a Miskolci Egyetemen. Az intézmény mindig szoros kapcsolatot ápolt az 

ipari szektorral
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A dr. Szentpáli István Emlékére Alapítvány – amelynek alapítói jogait a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gyakorolja – 2012-ben a megyében élő, 

fi atal közgazdász értelmiség kiválóságainak támogatására doktorandusz ösztöndíjat 

létesített. Ezt – egy tavaly meghozott döntés értelmében – kibővítették azzal, hogy 

mérnök doktoranduszok is részesülhetnek az ösztöndíjban. A Szentpáli ösztöndíj ki-

fejezetten a fi atal, 35 év alatti tehetséges kutatók anyagi támogatására létesült. Az 

ösztöndíjra az arra jogosultak nyilvános pályázati rendszerben pályázhatnak, amelyet 

minden év szeptemberében hirdetnek meg. A pályázatokat független, szakmailag és 

tudományos szempontból autonóm, a BOKIK elnöke által létrehozott bizottság ér-

tékeli. 

A Szentpáli ösztöndíj összege személyenként 300 ezer forint, amelyet a nyertes pá-

lyázók oklevél kíséretében vesznek át minden évben a Kamara Napján. Ezúttal a mér-

nökhallgatók közül a bíráló bizottság Kulcsár Tibor doktorandusz hallgató pályázatát 

támogatta, a közgazdász hallgatók közül pedig Szendi Dóra részesült a Szentpáli 

ösztöndíjban.

A BOKIK ünnepi küldöttgyűlésén az 

idei Kézműves Remek pályázaton 

díjat nyert megyei pályázókat is kö-

szöntötték. A neves mestereknek 

sokan gratuláltak a rendezvényen, 

mi most – további munkájukhoz sok 

sikert kívánva – röviden bemutatjuk 

tevékenységüket. 

Borecet Kft. – Bodrogkeresztúr

Az öt éve működő Borcet  Kft. minősé-

gi tokaji borokból készülő bor- és bal-

zsamecetei a hagyományok fi gyelembe 

vételével, biológiai eljárással készülnek. 

Termékeik ízükben megőrzik az alapul 

szolgáló borok legjobb tulajdonságait, 

jótékony hatásai pedig hozzájárulnak az 

egészséges életmódhoz.

  

Juhász Béláné hímző – Felsőtelekes 

A varrás és a hímzés iránti tehetségét 

hamar felismerte környezete, és arra 

ösztönözték, képezze magát ezen a te-

rületen. Tanfolyamokon, népművészeti- 

és alkotótáborokban, hímző körökben 

bővítette tudását. 2000-től a Fügedi 

Márta Népművészeti Egyesület tagja. 

Alkotásaival gyakran szerepel kiállításo-

kon, bemutatókon. 2012-ben A Magyar 

Kézművességért Alapítvány díjazottja 

volt. Tiszta forrásból merít, munkái a 

magyar népművészet hagyományos 

motívumkincseit hordozzák.  

Koós Józsefné – Mályinka

1978-tól dolgozik ebben a szakmában, 

a pálinkapalackozást 2007-ben indí-

totta el. A Mályinka Pálinkafőzde által 

készített kézműves pálinkák limitált, 

kifejezetten ajándék jellegű termékek. 

Kézi palackozással készülnek, külön-

leges díszdobozos, ajándéktasakos 

kivitelben. Koós Józsefné célja, hogy 

munkájával hozzájáruljon a pálinka, 

mint Hungarikum jó hírnevének öregbí-

téséhez, és vásárlói poharába a legfi no-

mabb italt töltse.

Sallainé Ádám Erzsébet – Tarcal

Lány korában tanult meg hímezni, és 

eleinte „csak” saját otthona díszítésére 

készített textíliákat. Később az 1997-ben 

magalakult Hegyaljai Mesterek Népmű-

vészeti Egyesület alapító tagja lett. Ek-

kor kezdte el érdekelni az úri hímzés. Ma 

már saját maga készíti munkái terveit is. 

Elsősorban egyházi textíliák kerülnek ki 

a keze alól, mint például kazula, stóla, 

oltárterítők. Munkái megjárták az orszá-

got, bemutatták már a Népművészeti 

Múzeumban, a budai várban, de a hatá-

ron túlra is eljutottak: Rozsnyóra, Roma-

szombatba, sőt Párizsba is.

Hotyek Attila kádár – Erdőbénye

Családjában apáról fi úra száll a mes-

terség hagyománya. Jelenleg fi ával 

(mint harmadik és negyedik generáció) 

dolgoznak együtt a 2004-ben felépí-

tett műhelyben. Büszke arra, hogy Zita 

lánya is vizsgázott kádár lesz – nő lété-

re. Céljuk az, hogy az évszázadok alatt 

felhalmozott tudást és tapasztalatot 

ötvözzék a jelen modern technikájával, 

technológiájával a megrendelő igénye 

szerint. Műhelyükben készülnek dísz-

hordók, boroshordók tölgyfából, pálin-

káshordók eperfából, virágedények, bo-

rászati eszközök.

A „Magyar Kézműves Remek” versenyen 

már hetedszer vett részt, és ez a negye-

dik alkalom, hogy sikerrel.

A Szentpáli Alapítvány 
idei ösztöndíjasai

Szendi Dóra és Kulcsár Tibor, a Miskolci Egyetem hallgatói

Oklevél és gratuláció a remekeknek

Koós Józsefné (első sor, balról), Juhász Béláné, Sallainé Ádám Erzsébet és a Borecet Kft. képviselője. A hátsó sorban Hotyek 

Attila (balról) és Tóth József, a BOKIK kézműves alelnöke
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Kimagasló teljesítmények díjazása
A Kamara Napja alkalmából a 

BOKIK minden évben jutalmazza a 

kiválóan teljesítő vállalkozásokat, 

cégvezetőket. Idén sem volt ez más-

ként. A kilenc díjazottról rövid be-

mutató fi lm is készült, amelyből a 

küldöttgyűlés résztvevői megismer-

hették a cégeket, és megtudhatták 

azt is, mivel érdemelték ki a köztes-

tület elismerését.  

„A KAMARA KIEMELKEDŐ GAZDÁLKO-

DÓ SZERVEZETE”

FÉSZ 2002 Kft., Forrai János ügyve-

zető – Miskolc

A vállalkozás jogelődje 1986-ban ala-

kult a Fegyver- és Gázkészülékgyár ki-

rendeltségeként. Azóta folyamatosan 

végzik a tevékenységüket, ami főleg a 

gázkészülékek javítását jelenti, de épü-

letgépészeti területen is működnek. A 

rendszerváltás után a TIGÁZ kivonult a 

gázkészülék-javítás piacáról, ezt az űrt 

próbálták és próbálják betölteni kiváló 

szakembergárdával. A BOKIK által szer-

vezett mesterképzésen két kollégájuk 

vett részt, és kapott mesterlevelet. A cég 

a tanulók gyakorlati képzésének fontos 

bázisa, ez az egyik olyan terület, amely-

nek köszönhetően szinte napi kapcso-

latban állnak a BOKIK-kal. A családi vál-

lalkozás generációváltás előtt áll. Forrai 

János hamarosan szeretné átadni a cég 

vezetését fi ának, aki már most is részt 

vesz a vállalkozás irányításában.

Kaiser Kft., Kaiser István ügyvezető 

– Ózd

Kaiser István gyerekkori álma volt, hogy 

felépít egy olyan birodalmat, amely az 

autóval, autójavítással kapcsolatos. Az 

álomból mára valóság lett. Az alapokat 

a karosszériajavítás jelentette, majd jött 

a fényezés, amit az autóértékesítés köve-

tett. Ez utóbbi „vonzotta” az autószere-

lést, a műszaki vizsgáztatást. Így épült 

fel az évek alatt ez a kis birodalom. 

Kaiser Kft.-ként 1998 óta vannak jelen 

a piacon. Huszonkét alkalmazottja van 

a cégnek, és a legutóbbi nagyberuhá-

zásuk a tehergépjármű vizsgasor elké-

szítése volt, amelyet november elején 

nyitottak meg. Odafi gyel az energetikai 

pályázatokra is, ennek köszönhető, hogy 

egy 47 kilowattos naperőművel rendel-

keznek, ami nagy előny a vállalkozás 

számára. A cég a tanulóképzés fontos 

bázisa: jelenleg nyolc tanulójuk van, köz-

tük karosszérialakatosok, autószerelők 

és autóvillamossági szerelők.

Sanmina Magyarország Kft. – 

Alsózsolca 

A Sanmina világszerte több mint 100 

telephelyen, mintegy 45 ezer alkalma-

zottjával az elektronikai, elektrome-

chanikai bérgyártó szektor egyik legdo-

minánsabb képviselőjének számít az 

automatizálas, az elektronikai gyártás, 

a számítástechnika, a kommunikáció, a 

hadi- és űrtechnika, valamint a gyógy-

ászati és a multimedia piacokon.

Az Alsózsolcai Ipari Parkban 2002 óta 

működik a gyár, itt fémmegmunkálás-

sal, telekommunikációs kapcsolószek-

rények, bázisállomások összeszerelé-

sével foglalkoznak. Az elmúlt években 

a régió egyik  legjelentősebb munkál-

tatójává vált a cég, jelenleg több mint 

500 dolgozójuk van, és 2016 végére 

terveik szerint ez a létszám eléri majd a 

650-700-at. A felsőfokú végzettségű-

ek aránya a Sanminánál 20 százalék, a 

foglalkoztatottak átlagéletkora 30 év. 

Az utóbbi években nagy értékű beruhá-

zásokat hajtottak végre, amelynek célja 

a versenyképesség és a hatékonyság 

növelése volt.

Bodnár László (Sanmina)Forrai János (FÉSZ 2002 Kft.) Kaiser István (Kasier Kft.)
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Gróf Degenfeld Szőlőbirtok – Tarcal

A Degenfeld család rendszerváltás utáni 

története 1995-ben kezdődött Tokaj-

Hegyalján, amikor Degenfeld Mária 

grófnő és férje, Thomas Lindner visz-

szatértek ide, és felelevenítették azt a 

150 éves hagyományt, amelyet a család 

indított el a szőlő- és bortermelésben. 

Jelenleg 35 hektárról dolgoznak fel sző-

lőt. Ez egy úgynevezett bio-birtok, 2012 

óta 100 százalékosan bioművelésű. A 

Gróf Degenfeld Kastélyszálló 2003-ban 

nyílt meg. Az épület érdekessége, hogy 

eredetileg nem szállodának, s nem is 

lakóépületnek készült: az 1870-es évek 

közepétől a Királyi Vincellérképző Iskola 

kapott benne helyet. A szálloda a bor-

vidék igazi gyöngyszeme, egyike azon 

helyeknek, amelyek méltó környezetet 

biztosítanak a tokaji boroknak, amelyek 

ma már ismét világszínvonalat képvisel-

nek. Egy Degenfeld bor mindig egyben 

egy meghívó is Tokaj-Hegyaljára.

„A GAZDASÁG SZOLGÁLATÁÉRT”

Verdó Istvánné ügyvezető, Polipack 

Kft. – Tiszaújváros

Tiszaújváros a hazai petrolkémiai ipar 

központja, és az itt működő vállalkozá-

sok többsége is erre az iparágra épül.  

A 25 évvel ezelőtt alapított Polipack 

Műanyagfeldolgozó és Értékesítő 

Kft. a TVK első kft.-je volt, ami mára 

egy folyamatosan fejlődő, egymilli-

árd forintos árbevételű cég lett. Verdó 

Istvánné, a cég vezetője elmondta: a 

cég az elmúlt öt évben 340 millió fo-

rintot fordított beruházásra. Kinőttük a 

telephelyünket, ezért tavaly vettünk a 

tiszaújvárosi Ipari parkban egy 10 ezer 

négyzetméteres telket, amelyre első lép-

csőben már felépítettünk – és március-

ban át is adtunk – egy ezer négyzetmé-

teres irodaépületet és csarnokot. Most 

várjuk a pályázatokat, hogy folytathassuk 

az építkezést. 

Z. Nagyné Kálvin Magdolna – okleve-

les könyvvizsgáló, adószakértő 

A Pénzügyi és Számviteli Főiskola el-

végzése után a miskolci Mezőgép vál-

lalat mezőcsáti gyáregységénél kezdett 

dolgozni üzemgazdászként, később 

ugyanitt főkönyvelő, majd a jogutódnál 

gazdasági vezető volt. Időközben meg-

szerezte a könyvvizsgálói képesítést és 

mellette adószakértőként is tevékeny-

kedett. Jelenleg társas vállalkozások 

könyvvizsgálatával, egyéni és társas 

vállalkozások számára könyvviteli szol-

gáltatás nyújtásával foglalkozik. Emel-

lett belső ellenőrként is dolgozik, és a 

felnőttoktatás is a szerepel a profi ljá-

ban. 2014-ben a kamara által szervezett 

mesterképzésben közgazdasági tárgyak 

oktatását végezte. 

Nagy Károly – szakoktató

Több mint ötven évvel ezelőtt a 114-es 

számú szakmunkásképző intézetben 

kezdte a tanítást. Az ezredfordulóig dol-

gozott ott, majd nyugdíjazása után vál-

lalkozóként folytatta a kőműves szakma 

oktatását. Büszke arra, hogy 27 osztály-

nak volt az osztályfőnöke, számára ez 

óriási élmény volt, szeretett a gyerekek 

között lenni, hivatásának tekintette és 

tekinti tanításukat.

Vallja: ahhoz, hogy valaki jó tanár, jó pe-

dagógus legyen, szeretni kell a gyereke-

ket, szeretni kell a szakmát, élvezni kell a 

tanítást, és mindent meg kell tenni, hogy 

az ismeretek átadása sikeres legyen. 

Nagy élmény és öröm volt számára, 

hogy a kamarai mestervizsgák során ko-

rábbi tanítványaival ülhetett egy mes-

tervizsga bizottságban.

Krupla József, a miskolci Alabár-

dos étterem tulajdonosa

Pincértanulóként 1969-ben kezdte 

meg tanulmányait a miskolci Szentpáli 

István szakmunkásképzőben, és 

1971-ben végzett. Avas Szálló, Dióhéj 

cukrászda, Avasi Kávéház, Drink bár 

– tanulóként végigjárta ezeket az egy-

ségeket, a szakma minden területét 

megismerte. Az  1970. április 2-án nyílt 

Alabárdos Étterembe is tanulóként 

került, és amikor felszabadult, meg-

kérdezték, szeretne-e itt dolgozni? 

Igen mondott, és azóta összefonódott 

az élete az Avasnak ezzel a legendás 

vendéglátóhelyével. Üzletvezető lett, 

majd 1993-ban megvásárolta a helyet, 

amelyet azóta is vezet. Nincs Miskolcon 

még egy olyan étterem, ahol valame-

lyik kollégája egyhuzamban ennyi évet 

letöltött volna. Krupla Józsefnek az 

évek során több száz tanulója volt, és 

büszke arra, hogy szinte valamennyien 

a szakmában helyezkedtek el. 

„A BOKIK  TANULÓKÉPZÉS TERÉN KI-

EMELKEDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVE-

ZETE”

Forum-Regnum Kft. – Turi Mihály, 

Turi Benedek Norbert ügyvezetők

Az ózdi székhelyű családi vállalkozás, a 

Fórum-Regnum Kft. négy éve működik, 

két fő tevékenységi köre: divatáru-keres-

kedelem és vendéglátás. Tanulóképzés-

sel – a régi éttermüknek köszönhetően 

– már 23 éve foglalkoznak a vállalkozás 

vezetői. A Forum-Regnum megalapí-

tásakor szerencsés helyzetben volt az 

alapító Turi Mihály, hiszen a fi a felsőfokú 

vendéglátóipari végzettséggel rendel-

kezik, így ma már ő foglalkozik a tanu-

lókkal. A fi atal szakember, Turi Benedek 

Norbert 16 éves korától fokozatosan 

kapcsolódott be a családi vállalkozás 

ügyeinek intézésébe, és nem volt kérdés, 

hogy tanulmányai befejeztével részt 

vállal a cég vezetésében. A fi atal mester 

a tanulók – felszolgálók, pincérek, sza-

kácsok, technikusok – gyakorlati okta-

tásánál fontosnak tartja annak elérését, 

hogy a fi atalok ne munkának, hanem 

hivatásnak tekintsék a szakmájukat. 

Somogyi Gergely, Degenfeld szőlőbirtok

Turi Mihály és Turi Benedek NorbertKrupla József

Verdó Istvánné Z. Nagyné Kálvin Magdolna

Nagy Károly
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A Szlovák Kereskedelmi és Iparka-

mara Trencsényi Regionális Kama-

rája vezetésével indult 2014-ben 

„A regionális együttműködés fej-

lesztése és a gazdasági integráció 

támogatása” című pályázat, amely 

a Visegrádi Alap fi nanszírozásával 

valósult meg, s melyben öt ország 

kamarái és üzletemberei vettek 

részt, köztük a BOKIK szakemberei 

is. 

A konzorciumvezető szlovák kamarán 

kívül együttműködő partnerek voltak 

még az ukrán Kárpátaljai Kereskedelmi 

és Iparkamara (Ungvár), a lengyel Kár-

pátontúli Kereskedelmi és Iparkamara 

(Krosno), a cseh Hodonini Kereskedel-

mi és Iparkamara, és természetesen 

a BOKIK. A projekt célja a gazdasági 

integráció fejlesztése és a gazdasági, 

kereskedelmi kapcsolatok kiszélesítése, 

új üzleti lehetőségek és piacok feltárása 

a résztvevő országok és vállalkozások 

között.

Nemzetközi színtéren

A program keretében minden résztvevő 

ország területén nemzetközi üzletem-

ber-találkozókat, gazdasági fórumokat 

tartottak, amelyeken az adott régiókról 

szerezhettek a résztvevő cégek aktuális 

és hasznos információkat. A projekt első 

két rendezvénye még az indulás évében, 

2014-ben megvalósult Ungváron, illetve 

Krosnóban.

Az idei évben Miskolcon, a BOKIK szer-

vezésében folytatódott a határokon 

átívelő projekt. Februárban nagyszabá-

sú nemzetközi vállalkozási fórumot és 

üzleti találkozó helyszíne volt megye-

székhelyünk. Itt főként a gépipar és a 

kapcsolódó iparágak területéről hívott 

a kamara megyei cégeket, és a pályázat 

„rendjének” megfelelően lengyel, szlo-

vák, cseh, ukrán – hasonló profi lú cégek 

– képviselői vettek részt a nagysikerű 

találkozón. Az informatív előadások, 

cégbemutatók után élénk üzleti megbe-

szélések kezdődtek a megjelent cégek 

között, a rendezvény sikerét jelzi a több 

mint száz résztvevő.

A projekt következő programja a szlo-

vákiai Trencsén városában zajlott, 

ahová kamaránk üzletember delegáci-

óval látogatott el. A delegáció tagjai a 

szokásos információs és bemutatkozó 

programok mellett megtekintették a 

Tour Expo nevű kiállítást is. Így az üzleti 

megbeszéléseken túl az érdeklődők to-

vábbi hasznos kapcsolatokat építhettek 

ki a kiállító cégekkel, főként a turizmus 

és idegenforgalom területén.

Brno és Ungvár

A pályázat programjai az ősz folyamán 

folytatódtak, amikor szintén üzletember 

delegációval utaztunk ki a Brno-i Nem-

zetközi Vásárra. Aki szereti a vásárokat 

és a legkülönfélébb tematikájú kiállítá-

sokat, annak mindenképpen érdemes 

ellátogatnia a Brnó-i Vásártársaság által 

üzemeltetett Közép-Európai Kiállítási 

Központba. A Magyarországhoz mind-

össze három–négy órányi utazásra lévő 

vásárváros az utóbbi években a közép- 

és kelet-európai régió legfontosabb ki-

állítási központjává fejlődött. 

Az ipari kiállítások közül a legfontosabb 

a BOKIK delegációja által is megláto-

gatott – Közép-Európa vezető ipari vá-

sárának tekinthető – MSV (Nemzetközi 

Gépipari Vásár) és IMT (Nemzetközi 

Fémmegmunkálási Szakvásár). A nagy-

ságrendet mutatja, hogy 59 országból 

mintegy 1600 kiállító vett részt rajta, 

és ezen a komoly, nagy látogatottságú 

rendezvényen egyre több magyar cég is 

képviselteti magát.

Delegációnk tagjai – a kiállítás megte-

kintése mellett – részt vettek a Brno-i 

Kereskedelmi és Iparkamara, illetve az 

Enterpirse Europe Network hálózat által 

szervezett nagyszabású B2B találkozó-

kon. 

A V4-es projekt ez év novemberében zá-

rult Ungváron, ahol főként az építőipari 

és az építőiparhoz kapcsolódó cégek 

vettek részt a találkozón, de szép szám-

mal képviseltették magukat más ipar-

ágak képviselői is Ukrajnából, Lengyel-

országból, Csehországból, Szlovákiából, 

és természetesen Magyarországról. A 

résztvevő vállalkozások számára pótló-

lagos üzleti lehetőségeket nyújtott, hogy 

a pályázati partnereken kívül román és 

osztrák résztvevők is színesítették az üz-

leti találkozók palettáját.

A kiskereskedelmi áruforgalom fo-

lyamatosan bővül, melynek árnyol-

dala a bolti lopások jelenléte. A jog-

sértések jellemzője azon túl, hogy 

kárt okoz, rontja a vásárlói környe-

zet biztonságát, a vevők és keres-

kedők szubjektív biztonságérzetét. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Rendőr-főkapitányság a megelő-

zésre hívta fel a fi gyelmet a BOKIK-

hoz eljuttatott tájékoztatójában.

A rendőrségi közlemény kiemeli, hogy 

ilyenkor, az ünnepeket megelőző idő-

szakban megnő a bolti lopások, rablá-

sok száma. Az eltulajdonított áru értéke 

többnyire nem éri el az 50 ezer forintot, 

ami szabálysértési eljárást von maga 

után, viszont értéktől függetlenül bűn-

cselekményt képez, amikor az áruvédel-

mi eszköz eltávolítása, működésének 

bármiféle kiiktatás révén igyekszik a tol-

vaj a terméket ellopni.

Az elkövetési magatartásokra eseten-

ként jellemző a szervezettség, amikor 

több tolvaj együttműködve sorozatban 

követi el a jogsértést. A bolti szarkák 

egyike tudatosan eltereli a dolgozó fi -

gyelmét, társai eközben „dolgoznak”, és 

elrejtik az árut.

Ha a tettesek rendszeres anyagi ha-

szonszerzésre törekedve bizonyíthatón 

legalább négy különböző esetben kö-

vetnek el azonos módon lopást, akkor 

az üzletszerű elkövetés minősítő körül-

ményként megállapítható.     

Az elkövetővel szemben jogszerűen és 

határozottan szükséges fellépni. A tulaj-

donos a birtokvédelem szabályai szerint 

önhatalommal is kizárhat vagy elhárít-

hat minden olyan jogellenes beavatko-

zást vagy behatást, amely tulajdonjogá-

nak gyakorlását akadályozza, korlátozza 

vagy lehetetlenné teszi. Követelheti a 

jogellenes beavatkozás vagy behatás 

megszüntetését, ha pedig a dolog a 

birtokából kikerült, annak a visszaadá-

sát. A bolti eladó, vagy a biztonsági őr a 

tulajdonos helyett eljárva védi a rábízott 

vagyontárgyakat, ily módon az előző-

ekben leírt jogos önhatalmi helyzetbe 

kerül. Ennek megfelelően adott keretek 

között az eltulajdonított áru visszaszer-

zésére jogosan intézkedhet. 

A tájékoztató további részletei megta-

lálhatók a www.bokik.hu honlapon.  

Az együttműködésé a főszerep
Lezárult a Visegrádi Alap által fi nanszírozott nemzetközi rendezvénysorozat

A bolti lopások és rablások kezelése   

A Brno-i vásárközpont
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A BOKIK 2015-ben is tovább mű-
ködtette és menedzselte az általa 
alapított két klasztert: az Észak-
Magyarországi Autóipari (NOHAC) 
és a Belvárosi Gazdaságfejlesztési 
Klasztert (City-Partner). A megye és 
a város gazdasága szempontjából is 
meghatározó gazdasági szervező-
dések munkájáról rövid összegzést 
készítettünk.

Az Észak-magyarországi Autóipari 

Klaszter (NOHAC) 2006 végén alakult 

három vezető beszállító, a BOKIK, vala-

mint a Miskolci Egyetem részvételével. A 

klaszter ma is a kamara aktív támogatá-

sával működik. A célja az, hogy az észak-

magyarországi térség autóipari beszál-

lítóinak társulása révén növelje azok 

versenyképességét, innovációs és jöve-

delemtermelő képességét. Az alapítást 

követően számos cég csatlakozott a ma 

már akkreditált klaszter címmel rendel-

kező csoporthoz, amely mára közel 80 

tagot számlál. Többségük fém- és mű-

anyag megmunkáló vállalkozás, de van-

nak más tevékenységűek is. 2015-ben a 

klaszter több rendezvénnyel is szolgálta 

a tagok üzleti fejlődésének lehetőségét.

Autógyári tapasztalatok

Az idei év két kiemelkedő programja 

volt a NOHAC tagvállalatok számára 

a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban 

tett látogatás és a Debrecenbe szerve-

zett Autóipari nap. Az április végén lebo-

nyolított kecskeméti program keretében 

a klaszter tagjai testközelből élhették 

át, miként születik meg egy új autó. A 

Mercedes gyár igen magas színvonalú 

logisztikai rendszerén belül megismer-

hették a gyár a gyárban szisztémát, 

amelynek lényege, hogy a beszállító cég 

a kecskeméti gyár területén készíti al-

katrészeit (ülés, kábelköteg).

A júniusi Autóipari napot a Hajdú-Bihar 

megyei tagvállalkozásokkal és a helyi 

kereskedelmi és iparkamarával közö-

sen szervezte a NOHAC. A program ré-

szeként két autóipari beszállító cégnél 

(K&T Hardmetal Kft. és a Vojth Kft.) 

tettek látogatást a résztvevők.

Idén május 12–15. között rendezték az 

Ipar Napjai (MACH-TECH) kiállítást a 

Hungexpo területén, amelyen az autó-

ipari klaszter és több tagvállalata is kép-

viseltette magát. A kiállításon 12 ország-

ból 273 cég jelent meg.

Október 28–30. között már második 

alkalommal vett részt a kamara és a 

klaszter – Miskolc város standjához 

csatlakozva – az Automotive Hungary 

szakmai kiállításon, amelynek szintén a 

Hungexpo adott otthont. A több mint 

8000 szaklátogatónak az Audi, Merce-

des, Opel, Suzuki, BMW ötöse mellett 

300 hazai és külföldi járműipari beszállí-

tó, alkatrészgyártó mutatta be tevékeny-

ségét, összesen 11 országot képviselve. A 

magyarok mellett például cseh, török, 

francia, lengyel, német, osztrák, szlovák 

és angol vállalatok is megjelentek.

2015. június 9-én beszállítói fórumot 

kezdeményezett a VW cégcsoport Mis-

kolcon. A közreműködő partnerek vol-

tak: Miskolc önkormányzata, a Miskolc 

Holding Zrt., a BOKIK, a NOHAC és a 

Czech Trade. A cél a miskolci vállalkozá-

sok nemzetközi partnerkapcsolatainak 

erősítése volt. A szakmai eseményen 

több helyi vállalkozás képviselői mel-

lett jelen volt a Volkswagen cseh cég-

csoportjának vezetője, valamint a Cseh 

Köztársaság budapesti nagykövete is, 

hogy megvitassák a jövőbeli együtt-

működések lehetőségét, valamint az 

előadások során megosszák tapaszta-

lataikat az érintettekkel.

Mozgalmas klaszter-év volt

 

A belváros fejlődéséért
A City-Partner – Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő 

Klaszter 2015 első félévében is folytatta 2011-ben 

megkezdett munkáját. A folyamatok gerincét a na-

gyobb belvárosi rendezvényekhez való kapcsolódás, 

együttműködés jelentette. 

Az év első felében a klaszter partnere volt a közked-

velt Miskolci Kocsonya Farsang rendezvénynek, a 

nagy sikerű Avasi Borangolásnak, illetve a Kisavas 

másik különleges gasztrokulturális programjának, az 

immár tizedik alkalommal megrendezett Miskolci 

Fröccsfesztiválnak.

Júniusban nagyszabású akcióval kapcsolódtunk a 15. 

Miskolci Nemzetközi Operafesztiválhoz is: azok, akik 

bemutatták operafesztiváli belépőjegyüket az akci-

óban részt vevő klasztertagok üzleteiben, különböző 

kedvezményeket kaphattak az esemény ideje alatt. 

Az akcióban részt vettek éttermek, könyvesboltok, 

divatáru üzletek, de kiállítóhely is kínált kedvezményt 

az Operafesztivál közönségének. Az akcióhoz kap-

csolódó promóciót (plakát, rádióreklám) a Belvárosi  

Klaszter biztosította. Szeptemberben a 12. JAMESON 

CINEFEST Nemzetközi Filmfesztivál, és a Városjárás 

együttműködő partnere volt a klaszter. 

A meghatározó miskolci programokhoz való kap-

csolódáson túl, természetesen más események is 

történtek a klaszter háza táján. Április elején hivatalos 

látogatást tett a klaszternél a Csongrád Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara delegációja. A találkozó 

egyik fontos pontja volt a MIK Zrt. – a klaszter együtt-

működő partnere – és a szegedi IKV Zrt. tapasztalat-

cseréje.

A klaszter elnöksége májusban egy kerekasztal-be-

szélgetésre invitálta dr. Kiss Jánost, Miskolc alpol-

gármesterét. A találkozón több, a belvárost érintő 

kérdésben is egyeztetés zajlott, és konkrét javaslatok 

is megfogalmazódtak. A felek közös célja továbbra 

is az, hogy a főutca és vonzáskörzete – régi fényéhez 

méltón – olyan hely legyen, amely a belvárosba vonz-

za a turistákat és az itt élőket egyaránt.

Októberben négyoldalú együttműködési megállapo-

dást írt alá a BOKIK, a miskolci turisztikai szervezet, a 

MIDMAR Nonprofi t Kft., a miskolci turisztikai szolgál-

tatókat és városkörnyék turizmus iránt elkötelezett 

településeit tömörítő Miskolc és Térsége Turisztikai 

Egyesület, valamint a Belvárosi Klaszter. A megálla-

podás célja a felek együttműködésének deklarálása 

Miskolc turisztikai programjainak végrehajtásában, 

fi gyelembe véve azt a szaktudást, ami a kamara, 

az egyesület és a klaszter tagjainál megvan, s azt a 

humán erőforrást, amelyet a MIDMAR biztosítani tud 

a közös célok elérése érdekében.

A klaszter főként a kereskedelem, a gazdaság oldalá-

ról megközelítve – a belváros fejlődésének érdekében 

történő közös gondolkodás fórumaként – 2016-ban 

is azt kívánja segíteni, hogy Miskolc belvárosa és 

főutcája olyan attraktív hely legyen, amely támogatja 

a gazdaságfejlesztést, a befektetők vonzását, a helyi 

vállalkozások megerősödését. 

További információ, kapcsolatfelvétel: 

Szarkáné Sipos Szonja, klasztermenedzser

e-mail: sipos.szonja@bokik.hu, telefon: 46/501-097

A NOHAC tagjai Kecskeméten, a Mercedesnél
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Tizenöt évnyi változatlanság után 

2015. szeptember 15-én megje-

lent az ISO 9001 minőségirányítási 

szabvány legújabb kiadása. A szab-

vány alapjaiban megújult, ami érinti 

a minőségirányítás megközelítési 

módját, hangsúlyait és részletes 

követelményeit egyaránt, lépés-

kényszerbe hozva az ezt alkalmazó 

vállalkozások és vállalatok ezreit. A 

változásokról január végén konfe-

renciát szervez a BOKIK Miskolcon.

A változást előre vetítette az ANNEX 

SL néven ismertté vált „szabványok 

szabványa”, amely 10 pontból álló kö-

zös struktúrát, harmonizált fogalom 

meghatározásokat és megszövegezést, 

valamint több területen azonos követel-

ményeket adott az átdolgozandó és új 

ISO irányítási rendszer szabványokhoz. 

A felhalmozott gyakorlati tapasztala-

tok alapján jelentős hangsúlyeltolódás 

történt egyes követelmények felé. Ilyen 

például az az igény, hogy „egy szabvány 

teremtsen értéket a szervezetnek ahe-

lyett, hogy dokumentumokat gyártana”, 

vagy megjelenik a szervezet és környe-

zete kapcsolatából fakadó kockázattu-

datosság, illetőleg átfogó céllá válik a 

hatékonyság fejlesztése.

Ezek a változások alapjaiban érintik a 

megszokott ISO 9001-es szabványt.: 

Míg eddig a fókusz a dokumentáláson 

volt, ezentúl a folyamatmenedzsmen-

ten lesz. Eddig „előíró” jellegű követel-

mények voltak, az új szabványban „tel-

jesítmény-alapúak” lesznek. Az eddigi 

kiadásban dedikált követelmény tartal-

mazta a megelőző tevékenységet, az új 

kiadás egésze és több követelménye is a 

kockázat-tudatos gondolkodásmódot, 

illetőleg a kockázatkezelési tevékeny-

séget, mint a megelőzés eszköztárát 

alkalmazza.

A legmélyebb változás a szabvány 

szemléletmódját érinti. Az eddigi kont-

roll-alapú megközelítés fő jellemzője az 

volt, hogy folyamatszabályozásra épült 

és megfelelőségi követelményeket tar-

talmazott (amiket aztán az auditorok 

könnyen kipipálhattak). A kontrollok 

kialakítása és működtetése a veze-

tői döntések megfelelő végrehajtását 

szolgálta. A megjelenő kockázat-alapú 

megközelítés szerint a kockázatkezelés 

a szervezet minden szintjén megjelenő 

döntési folyamatok részét képező veze-

tői feladat kell, legyen.

Várhatóan nem lesz könnyű alkalmaz-

kodni ezekhez az új követelményekhez. 

Az első lépés, hogy információkat sze-

rezzünk az új szabványkövetelmények-

ről olyan szakemberektől – auditoroktól 

és tanácsadóktól –, akik előttünk járnak 

az alkalmazásban. A Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kereskedelmi és Ipar-

kamara ehhez kíván segítséget nyújtani 

egy 2016 január végi mini konferenciá-

val, amelynek a kamarai székház ad ott-

hont. A rendezvény címe: „Amit a szab-

ványváltozásról tudni érdemes”.

Megújul az ISO 9001-es szabvány
A BOKIK január végén konferenciát szervez a minőségirányítás változásairól

Személyi jövedelemadó és társada-

lombiztosítás

2016. január 1-től az szja 16 százalékról 

15 százalékra csökken. Az egy gyermek 

utáni kedvezmény továbbra is 10 000 

forint , a 2 gyermekesek kedvezménye 

gyermekenként 12 500 forint havonta, a 

3 gyermekesek gyermekenkénti 33 000 

forintos havi kedvezménye nem változik. 

Az adókedvezmény a fi zetendő 15 szá-

zalék szja, 10 százalék nyugdíj és 7szá-

zalék egészségbiztosítás erejéig vehető 

igénybe. A gyermek-kedvezmény érvé-

nyesítéséhez meg kell adni a gyermek, 

és annak a személynek az adóazonosító 

jelét is, akivel a munkavállaló megosztja 

a kedvezményt. Ezt a munkáltatónak 

a NAV felé minden hónapban jelente-

ni kell. Ez a 2017 januártól a NAV általi 

adóbevallás elkészítése miatt szüksé-

ges. A fi atal házasok adókedvezménye 

továbbra is 5000 Ft/hó. Ingó értékesí-

tés 200 ezer forint adóalapig mentes, 

ezáltal 30 ezer forintig nem kell adót 

fi zetni.  A természetbeni juttatások után 

fi zetendő szja is csökken 1 százalékkal. 

A belföldi fuvarozást végző alkalmazot-

tak napidíjának lesz adómentes része. 

A gépkocsivezetők külföldi adómentes 

napidíja 40 euróról 60 euróra változik. 

A nyugdíjas vállalkozók és a nem biz-

tosított magánszemély által fi zetendő 

egészségügyi szolgáltatási járulék havi 

összege 6930 forintról 7050-re nő.

Társasági adó 

Az adó mértéke továbbra is 500 millió 

forint adóalapig 10 százalék. 2016. január 

1-től új kedvezmény is lesz, melynek lé-

nyege, hogy ha a társaság az eredményét 

az előző évi ötszörösére növelte, akkor a 

megelőző adóév eredményét meghala-

dó része után az adót nem a tárgyévben, 

hanem az azt követő két adóév során kell 

csak megfi zetni. A kedvezmény igény-

bevétele feltételhez kötött: ez a szabály 

már 2015-re is alkalmazható.

Általános forgalmi adó

A törvény a sertés tőkehúsok értékesí-

tését is a kedvezményes, 5 százalékos 

adómérték alá sorolja a 27 százalékos 

adómérték helyett. A folyamatos telje-

sítésű számlák kiállításának szabályai 

változnak (a teljesítés nem minden 

esetben fog megegyezni a fi zetési ha-

táridővel). Változik az elkésett számlák 

levonhatóságára vonatkozó szabály. A 

számlázó programokkal szembeni kö-

vetelmények szigorodnak.

Helyi adó, iparűzési adó, gépjármű 

adó

A helyi adókról szóló törvény lehetővé 

teszi, hogy az önkormányzat rendeleté-

ben iparűzési adómentességet biztosít-

hasson azon háziorvosi, gyermekorvosi, 

fogorvosi, védőnői tevékenységet folyta-

tó vállalkozó számára, akinek az összes 

árbevételének legalább 80 százaléka 

származik az OEP-től kapott alapellá-

tási tevékenységből, és adóalapja nem 

haladja meg a 20 millió forintot. A kör-

nyezetkímélő gépkocsik után nem kell 

fi zetni gépjárműadót és cégautóadót. 

A nyerges vontató és félpótkocsi gép-

jármű adója változik. 2017. január 1-től az 

iparűzési adóbevallási kötelezettség a 

NAV- hoz teljesíthető a nyomtatványki-

töltő program alkalmazásával.

Adózás rendje egyéb változás

A NAV a cégbejegyzésre kötelezetteket 

és az áfa alanyokat (társaságokat) 2016 

első félévében minősíti (egyéni vállalko-

zókat és magánszemélyeket nem), ezt 

ügyfélkapun keresztül közli az adózóval, 

a minősítés lehet megbízható (10 felté-

telnek kell megfelelni), illetve kockáza-

tos (4 szabályból ha már egy teljesül) 

adózó. Ennek előnyeivel és hátrányaival 

2016. augusztus 1-től, illetve 2017-től 

lehet kalkulálni. Aki ebbe a két kategó-

riába nem tartozik bele, arra az általá-

nos szabályok vonatkoznak. Az adó- és 

vámfolyószámla összevonásra kerül. A 

fi zetendő eljárási illeték egy része meg-

szűnik (pl. erkölcsi bizonyítvány, személyi 

igazolvány, lakcím kártya stb. illetéke). 

A NAV-nak 2016-tól először a határidő 

kitűzésével fel kell szólítania a magán-

személyt a kötelezettség teljesítésére, 

illetve a hiba javítására. Mulasztási bír-

ság kiszabásának csak a felhívás ered-

ménytelensége esetén van helye. A ma-

gánszemélynek a jövő évtől  nem a 100 

forintot, hanem az 1000 forintot el nem 

érő adóját nem kell megfi zetni az adó-

hatóság felé. Az adóhatóság a 2000 

forintot el nem érő késedelmi pótlékot 

már nem írja elő a folyószámlán.

Jövőre adójegyet kell kiváltania annak, 

aki házi főzésben szeretne pálinkát elő-

állítani. Egy adójegy 700 forint, és 1 liter 

párlat előállítására jogosít. Főzés előtt 

legalább 5 adójegyet kell kiváltani, és 

legfeljebb 86 jegy váltható a vámható-

ságtól. A magánfőzőt az önkormányzat 

is ellenőrizheti.

A mezőgazdasághoz kapcsolódóan a 

gázolaj jövedéki adójából 11 forint he-

lyett jövőre 7 forint igényelhető vissza 

literenként.

Minden kft.-nek a jegyzett tőkét 2016. 

március 15-ig fel kell emelni 3 millió fo-

rintra. 

2016-tól változik a beszámoló séma. A 

2017-ben jóváhagyott osztalékot nem 

kell szerepeltetni a 2016. évi mérlegben, 

azt a jóváhagyás évében kell könyvelni.

A vállalkozásokat érintő 40 eurós be-

hajtási költségátalánnyal kapcsolatos 

hivatalos jogértelmezésben változás 

nem történt.

Összeállította: 

Z. Nagyné Kálvin Magdolna 

okleveles könyvvizsgáló, adószakértő

Fontosabb adóváltozások 2016-tól
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A BOKIK immáron harmadik éve 

foglalkozik pályaorientációval. 

Legfőbb célunk, hogy felkeltsük a 

pályaválasztás előtt álló általános 

iskolások, szüleik és tanáraik fi gyel-

mét a szakmatanulás iránt. 

Az iskolákban és iskolán kívüli rendez-

vényeken tartunk tájékoztatókat (osz-

tályfőnöki órák, szülői értekezletek, 

pályaorientációs rendezvények, pá-

lyaválasztási kiállítás). Az úgynevezett 

elérő programokon a résztvevők meg-

ismerkedhetnek a duális képzéssel, a 

szakmatanulás előnyeivel, a tanuló-

szerződés rendszerével, illetve a már 

említett hiányszakmás ösztöndíjas 

juttatással is. 

Segítség a döntésben

Feltett szándékunk, hogy minden érin-

tetthez eljussanak a pontos informá-

ciók, ezért az írott-nyomtatott médi-

ában és az online-webes felületeken 

is megjelennek a szakmatanulással 

kapcsolatos tudnivalók. Az újságban, 

a kamara honlapján, a Facebookon 

rendszeresen beszámolunk program-

jainkról, elérhetőségeinkről, pályavá-

lasztással kapcsolatos határidőkről, 

eseményekről. Két kiadványt szer-

kesztettünk, amelyeket a megye min-

den általános iskolájába eljuttatunk. 

A Szakmatár az általános tudnivalók 

mellett az aktuális hiányszakmákat 

mutatja be, a Szakképzési útmutató 

pedig a nyolcadikosok számára tar-

talmaz fontos információkat a döntés 

megkönnyítéséhez, a megye szakma-

kínálatának ismertetése mellett.

Tevékenységeink közül a cég-, illetve 

üzemlátogatások szervezését emel-

nénk ki. A hetedikes és nyolcadikos 

diákoknak, kísérőiknek lehetőségük 

nyílik a megyénkben termelő, gyártó 

vállalatok felkeresésére. A bejárások 

során a látogatók egy-egy gyártási 

folyamatot tekinthetnek meg, a szak-

mákat valós környezetben láthatják, a 

termelés mellett a munkakörnyezetet 

is megismerhetik. Mondhatjuk, hogy 

saját élményeken keresztül tapasztal-

hatják meg a duális képzés gyakorlati 

megvalósítását. 

Képességmérések

Fontosnak tartjuk, hogy a diákok inte-

raktív foglalkozásokon is részt vehes-

senek. Igazi élményt jelent, ha valamit 

maguk alkothatnak, formázhatnak, 

esetleg szimulátoron tehetik próbára 

tudásukat, mérhetik képességeiket. 

A számukra szervezett, különböző 

szakmanépszerűsítő bemutatókon, 

versenyeken aktívan szerepelnek. A 

két hagyományos, évről évre bővülő 

programsorozatunk a „Játék a Bosch-

sal határok nélkül” és a „Cipész-fűző”. 

A szakmatanulók két országos verse-

nyére a Szakma Sztár Fesztiválra és 

a SkillsHungary-ra megyénkből több 

mint 600 diákot utaztatunk. A Buda-

pesten, a Hungexpo területén nem 

csupán a szakmák (39 szakma) leg-

jobbjainak megmérettetését láthatják 

a diákok, de a bátrabbak ki is próbál-

hatnak egy-egy fortélyt a foglalkoztató 

szigeteken.

Táborozás

A 2015. évi közös beiskolázást segítő 

tevékenységeket pályaorientációs tá-

bor szervezésével bővítettük. A tavaszi 

osztályfőnöki órákon kezdődött a tábor 

népszerűsítése, az igények felmérése. 

A turnusok összeállításánál szakmai 

és szabadidős programokat egyaránt 

szerveztünk. A délelőtt folyamán a 

nyelvi órák, „technika órák”, önismereti 

foglalkozások, céglátogatás a Bosch 

tanműhelyében zajlottak. Délután kö-

tetlenebb formában folytatódott a tá-

bor programja, ahol a gyerekek játékos 

tanulás részesei lehettek.

Munkánk a számok tükrében: az előző 

évben közel 300 diákhoz jutottunk el, 

754 pályaorientációs kérdőív kitöltése 

alapján készült tanulmány, 44 üzemlá-

togatást szerveztünk, 33 osztályfőnöki 

órán/szülői értekezleten tartottunk tá-

jékoztatást. 

 – Klein Zsuzsanna –

A szakmatanulás népszerűsítése

 

Időpontok, jó tanácsok felvételizőknek
2016. január 16. 

10 óra – A központi írásbeli felvételi vizsga napja

- Megjelenés 9.30 előtt a választott iskolában!

- Öltözet: ünnepélyes

- Legyen nálad a diákigazolványod vagy személyi 

igazolványod!

- A szöveges részt kék vagy fekete színű tollal kell 

kitölteni, a rajzokat ceruzával kell elkészíteni! Legyen 

nálad mindenből tartalék!

- A magyar vizsgafeladatokhoz nem használhatsz 

semmilyen segédeszközt. 

- A matek vizsgafeladatoknál a rajzok elkészítésé-

hez használhatsz körzőt, szögmérőt, vonalzót, de a 

számításokhoz számológépet, mobiltelefont nem 

vehetsz elő!

- A magyar és a matek vizsga is külön-külön 45 percig 

tart, de közöttük 15 perc szünet áll a rendelkezésedre, 

hogy felfrissülj.

2016. január 27. 

A központi írásbeli vizsga eredményének megtekin-

tése

8 munkanapon belül köteles a középiskola – ahol 

írtad az írásbelit – kijelölni egy napot, amikor beme-

hetsz és megnézheted, milyen eredményt értél el 

magyarból és matekból. Az elért eredményeidet csak 

megtekintheted, esetleg lefénymásoltathatod, de az 

eredeti feladatlapot haza nem viheted!

2016. február 4. 

Értesítés a központi írásbeli eredményéről

A középiskola hivatalosan megküldi neked levélben, a 

központi írásbeli vizsga eredményét.

A középfokú felvételi jelentkezési lapod mellé érde-

mes beküldeni a központi felvételi eredményeid fény-

másolatát, főleg ha az iskola kéri, azonban amikor a 

szóbeli meghallgatásra mész (ha tart ilyet az iskola), 

mindenképp vidd magaddal a bizonyítványoddal és 

az ellenőrző könyveddel együtt.

2016. február 12. 

A felvételi jelentkezési lap leadása

- Ezen a lapon kell megjelölni azokat a középiskolá-

kat, tagozatokat, szakmacsoportokat és szakmákat, 

ahová szeretnéd, hogy felvegyenek.

- Fontos a rangsor (iskolánként és tagozatonként/

szakmánként is!), tehát első helyre azt írd, ahová a 

legszívesebben mennél továbbtanulni.

- Minimum 4 helyet jelölj meg, hogy biztosan felve-

gyenek valahová (például: ha 3 szakközépiskolát 

beírtál, írj 4.-nek egy szakiskolát is).

- A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a tanulmányi 

eredményeidet is, ezeket beleszámítják a felvételi 

pontszámaidba.

2016. február 16. – március 4. 

A szóbeli felvételi időszaka

Pályaválasztási kiállítás Miskolcon: a kamara különböző kiadványokkal segíti a tanulók döntését
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BOKIK miskolci ügyfélszolgálat

3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.

Tel.: 46/501-091; 501-875; 501-090

Fax: 46/501-099

e-mail: bokik@bokik.hu

web: www.bokik.hu 

Képviseleteink:

Kazincbarcika
3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2.

Tel/Fax: 48/512-100

e-mail: kbarc.bokik@t-online.hu

Mezőkövesd
3400 Mezőkövesd, Szent L. tér 17.

Telefon/Fax: 49/500-100

e-mail: dienes.lorant@bokik.hu,

mkov.bokik@t-online.hu

Ózd
3600 Ózd, Jászi O. u. 3.

Telefon/Fax: 48/569-228

e-mail: juhasz.istvan@bokik.t-online.hu

Sátoraljaújhely
3980 Sátoraljaújhelyi, Pataki u. 43.

Telefon/Fax: 47/521-001

e-mail: saujh.bokik@t-online.hu

Sárospatak
3950 Sárospatak, Kossuth út 20.

Telefon: 47/311-034

e-mail: sarospatak@bokik.hu

Szerencs
3900 Szerencs, Ondi út 1.

Telefon/Fax: 47-561-001

e-mail: szerencs@bokik.hu

Tiszaújváros 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 

1/A, I./9.

Telefon/Fax: 49/540-100

e-mail: kepesne.csilla@bokik.hu,

tujv.bokik@t-online.hu

Elérhetőségeink
Ha a személyi jövedelemadó törvény 

hatálya alá tartozó magánszemély az 

üzemanyagköltséget a közleményben 

szereplő árak szerint számolja el, nem 

szükséges az üzemanyagról számlát 

beszerezni.  

A 2015 decemberében alkalmazható 

üzemanyagárak a következők:

ESZ 95 motorbenzin 332 Ft/l

Gázolaj 340 Ft/l

Keverék 367 Ft/l

LPG-autógáz 209 Ft/l

Decemberi üzemanyagárak

Üzemlátogatással egybekötött ünnepséggel em-

lékezett a 25 évvel ezelőtti  alapításra a miskolci 

székhelyű Betatherm Kft. A december 10-én meg-

tartott eseményen a családi vállalkozás kiemelt 

partnerei vettek részt. A BOKIK-ot Bihall Tamás 

elnök képviselte.

A száz százalékban magyar tulajdonú, radiátorok 

gyártásával foglalkozó társaság az elmúlt huszonöt 

év alatt nemcsak a hazai piacon vált széles körben 

ismertté, termékeik keresettek Németországban, 

Svájcban, Angliában, Hollandiában, sőt Japánban is. 

Ma már a miskolci Betatherm meghatározó szerepet 

tudhat magáénak Európa radiátorgyártásában.

Bányai Zoltán, a cég alapítótulajdonosa azt mondja: 

sikereik alapját a minőség melletti elkötelezettség, a 

vevői igények maximális fi gyelembe vétele és a vá-

laszték folyamatos bővítése jelentik. Fejlesztési alap-

elvük, hogy a hőigény biztosításán túl a radiátornak 

belsőépítészeti elemként is funkcionálnia kell. Éppen 

ezért a Betatherm radiátorok illeszkednek a környezet 

színvilágához, elhelyezhetők falfelületen, és alkalmaz-

hatók térelválasztó elemként is. A legújabb két radiá-

torcsalád, Fókusz és a Mátrix tagjai pedig különleges 

formáikkal és színeikkel új lehetőséget teremtenek a 

lakberendezők és épületgépészek számára. A radiá-

torra a különleges nyomdai eljárással kivitelezett ké-

pek, vagy a strukturális hatású burkolatok egyedi igé-

nyek szerint készülhetnek, és önálló műalkotásként 

illeszkednek a környezetbe.

Termékeik között találhatók fürdőszobába, konyhá-

ba, közlekedőhelyiségekbe, valamint lakószobába 

való radiátorok is. Fontos, hogy a gyártás során nem 

használnak egészségre ártalmas anyagokat és tech-

nológiákat, és ilyen anyagok a csomagolóanyagok-

ban sem jelennek meg.

A Betatherm Kft. 2007-ben kapta meg „A BOKIK Ki-

emelkedő Gazdálkodó szervezete” elismerő címet, 

maga a Betatherm márka 2010-ben Superbrands 

díjas lett, 2013-ban pedig TOP 100 Gazdasági Díjat 

vehetett át Bányai Zoltán.

Több éves hagyomány már, hogy a megye gazdasági- és közéletének prominens 

szereplőit újévköszöntő találkozóra várja a kamara január elején. A rendezvényt – 

a jövőbeni folytatás szándékával – ezúttal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-

mányhivatallal közösen szervezi meg a köztestület. A BOKIK-székház Szentpáli 

István termében 2016. január 5-én 17 órától tartjuk majd az első közös újévköszön-

tőt. 

Ismét megrendezi farsangi jótékonysági bálját a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara a Miskolci Lions Clubokkal közösen. Ezúttal 2016. 

január 30-án, szombaton várják a szórakozni vágyókat Miskolcon, a Zenepalotá-

ba. A 19 órakor kezdődő program tombolájának bevétele természetesen most is 

jótékonysági célokat szolgál majd. A bál sztárvendége Marót Viki és Nova Kultúr 

Zenekar lesz. A télűző mulatság sok meglepetéssel várja a vendégeket.

Farsang és jótékonyság Újévköszöntés együtt

Huszonöt éves a Betatherm

Bányai Zoltán (jobbra) a vendégek gyűrűjében


